
   

 

 

 

GRADUL DIDACTIC AL II-LEA  SERIA 2019 - 2021 
 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea inspecției curente nr. 2, de către cadrele didactice care nu 
au efectuat această inspecție în anul școlar precedent, datorită 
suspendării cursurilor școlare pe perioada stării de urgență/alertă  

Până cel târziu în data de  29 ianuarie 2021 

Susținerea inspecției speciale  1 noiembrie 2020 -  31 mai 2021 
 
Cadrele didactice care nu au susținut IC2 în anul școlar 
precedent, vor susține IC2 în semestrul I, iar inspecția 
specială în semestrul al II- lea al anului școlar 2020 – 2021. 
 

 
Condiții de finalizare: 
- vechime efectivă la catedră la 31 august 2021 - 4 (3) ani de la 01 septembrie a anului școlar în care au promovat definitivatul. 
- calificativ minim  ”bine” la aprecierile anuale şi la inspecŃiile şcolare de specialitate și inspecțiile școlare curente de la momentul 
înscrierii și până la sfârșitul anului școlar în care se susține inspecția specială și examenele de obținere a gradului didactic al II-lea. 
- promovarea inspecŃiei speciale cu cel puŃin nota 8.00. 
- nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II  este minim 8,00, fiecare probă fiind notată cu minim 8,00. 
 
 

GRADUL DIDACTIC AL II LEA SERIA 2020 – 2022 
 

Condiții de înscriere: 
- vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2022 - 4 (3) ani de la 01 septembrie a anului școlar în care au promovat 
definitivatul  
- calificativ minim ”bine” la evaluările anuale şi la inspecŃiile şcolare din ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii. 
- promovarea primei inspecŃiei curente efectuate în anul școlar 2019-2020 sau în anul școlar curent, cu calificativul minim  ”bine”. 
- recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ în care este încadrat sau/și în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 



   

 

 

 

ani școlari de activitate premergători înscrierii. 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea inspecției curente 1, de către cadrele didactice care nu au 
efectuat această inspecție în anul școlar precedent, datorită 
suspendării cursurilor școlare pe perioada stării de urgență/alertă. 

Până la data de 20 octombrie 2020 
 

1 - 31 octombrie 2020, pentru candidații care au susținut 
prima inspecție curentă în anul școlar 2019- 2020. 
 

Depunerea dosarului de înscriere 
 

Până cel târziu în data de 27 noiembrie 2020, pentru 
candidații care vor susține prima inspecție curentă până în 
data de  20 octombrie 2020 . 

 
 
Conform prevederilor cuprinse la articolul 242, alineatul (51), din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,cu modificările și completările ulterioare, în situatia limitarii 

sau suspendarii activitatilor didactice in unitatile de invatamant, pentru obtinerea gradului didactical  II-lea, Inspecția curentă 2 și cea specială se realizează cu 

prezența fizică a beneficiarilor primari și a inspectorului/metodistului sau online (conform modificărilor din OUG nr.414/19.08.2020). 

În situația excepționale, inspecția curentă 2 se poate efectua în semestrul I, iar inspecția specială în semestrul al II-lea al anului școlar în care candidatul susține 
examenul. 

În situaŃia limitării sau suspendării activităŃilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenŃa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaŃie în 
unităŃile de învăŃământ, prin excepŃie de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel puŃin 4 ani de la obŃinerea definitivării în 
învăŃământ, poate obŃine gradul didactic II, cu condiŃia promovării următoarelor probe: 

a) cel puŃin două inspecŃii şcolare, care se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

b) o probă scrisă, care conŃine elemente de didactica specialităŃii, precum şi elemente de pedagogie şi de psihologie, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, 
elaborată pe baza unor tematici şi bibliografii aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.„ 

 


